
 
 גאווערנער קעטי האוקול   7/7/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלער אין גרענטס פאראן פאר קריטישע וואסער  255גאווערנער האקול אנאנסירט 
    אינפראסטרוקטור פראיעקטן איבער׳ן סטעיט

     
מיליאן דאלער אין גרענטס פאר מוניציפאליטעטן אונטערצושטיצן ניו יארק׳ס שריטן צו באשיצן   225

    וואסער סוּפלייס און נייטיגע רעסָארסן -טרונק
     

 אלטע  פון ערזעצונג באלוינען וועט  קאונטיס געצילטע  צו פינאנצירונג אין  דאלער מיליאן 30
    פארפעסטונג ווייסער פארמיידן  צו סיסטעמען  גרוב-אפגאנג  און  סעּפטיק

    
סטאנדארט -מיליאן דאלער פאר סופאלק קאונטי צו העלפן אדרעסירן אונטער 20רעכנט אריין  

    סטעמען אדער אומפונקציאנירנדע סי 
      
     

מיליאן דאלער אין סטעיט גרענטס   255גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז עס איז פאראן  
וויכטיגע וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע וועלן באשיצן פובליק געזונטהייט און  - פאר קריטיש

מוניציפאלע  -ור פארבעסערונג, אינטערדער ענוויירָאנמענט דורך דער סטעיט׳ס וואסער אינפראסטרוקט
סיסטעם ערזעצונג פראגראמען. די אויסמעלדונג צייכנט אפ די לעצטע  -גרענט, און סטעיט סעּפטיק

שריטן דורך גאווערנער האוקול צו ָאּפגרעיד׳ען ניו יארק׳ס וואסער און סּוער סיסטעמען, רעדוצירן וואסער  
ואסער פארזארגונגען פון אויפקומענדע אומריינע עלעמענטן  ו-פארפעסטונג, און אפהיטן נייטיגע טרונק

און גיפטיגע כעמישווארג. דאס אריינדרינגען פון פובליק געלטער וועלן ווייטער העלפן מאכן וואסער  
אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען מער צוגענגליך פאר ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן און שאפן דזשָאבס 

אינזשינערונג, קאנסטרוקציע, פאבריק אפעראציעס און פארבינדענע אינדוסטריע    אין דעם פאבריצירונג,
מיליאן דאלער פון דעם   20די מעלדונג איז געמאכט געווארן אין סופאלק קאונטי וואו  סעקטארן.

סטאנדארטיגע  -אונטער 2,000סטעיט׳ס סעּפטיק ערזעצונג פראגראם וועט העלפן אדרעסירן איבער 
גרובער וועלכע פאראורזאכן מערקווירדיגע - נירנדע סעּפטיק סיסטעמען און אפגאנגאדער אומפונקציא

    וואסער קוואליטעט פאראומרייניגונג.
     

״פאר יעדן ניו יארקער קומט זיך צוטריט צו זיכערע, ריינע וואסער און די היינטיגע מעלדונג פארטרעט  
וייזיגער אינוועסטירונג צו לייזן דעם פראבלעם  וועגו-דער לעצטער אינסטאלירונג אין דעם סטעיט׳ס לאנד

פון אויפקומענדע פארפעסטונגען און באשיצן איינוואוינער און דעם ענוויירָאנמענט פון געפארפולע 
״די סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלן מאכן  האט גאווערנער האוקול געזאגט. פארפעסטונגען,״ 

וואסער פאר  -וואסער אינפראסטרוקטור און אפהיטן טרונק רעטנדע פארבעסערונגען צו אונזער-לעבנס
מיליאנען מענטשן פון לאנג איילענד. ניו יארק וועט ווייטער פריאריטיזירן רעסָארסן פאר פראיעקטן 

וועלכע באזארגן פארלעסליכע, ריינע וואסער פאר קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט און גלייכצייטיג 
   און טרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג.״ שאפן גוט באצאלטע דזשָאבס

     



גאווערנער האוקול׳ס אויסמעלדונג פון די געלטער פאראן וועט דירעקט העלפן לאנג איילענד׳ס וואסער  
באזארגער ָאּפדעיט׳ען זייערע פארעלטערטע וואסער אינפראסטרוקטור. לאנג איילענד איז כמעט 

צן דער  קוואל ַאקוויפער און העלפן וואסער באזארגער באשי-אינגאנצן אנגעוויזן אויף אן איינציג
ערד וואסער קוואל איז נייטיג אויף צו פארזיכערן אז מיליאנען  - ווערדפולער און אייגנארטיגער אונטער

מענטשן אין נעסאוי און סופאלק האבן ריינע וואסער צו טרונקען. דאס איז בלויז נאך איין טריט וואס דער  
     בן צוטריט צו ריינע וואסער.גאווערנער נעמט צו פארזיכערן אז די מענטשן פון לאנג איילענד הא

      
וואסער אינפראסטרוקטור גרענטס שטעלן אלס הויפט ציל פראיעקטן וועלכע אדרעסירן  

   וואסער פראיעקטן -וויכטיגע מיסט-אויפקומענדע פארפעסטונגען, קריטיש
  מוניציפאליטעטן פאר גרענטס אין  דאלער מיליאן 225 אריין רעכנט אויסמעלדונג היינטיגע די

 400 איבער  זענען היינט ביז  פארזארגונג.  וואסער-טרונק באשיצן צו שריטן יארק׳ס ניו אונטערצוהייבן
 ירןאדרעס  וועלכע פראיעקטן צו  געווארן אויסגעטיילט גרענטס וואסער  סטעיט אין דאלער מיליאן

  וועלכע קאמיוניטיס אלע צו גרענטס   באזארגן צו איז   ציל סטעיט׳ס דער פארפעסטונגען. אויפקומענדע
  אין פארפעסטונגען אויפקומענדע פון פראבלעם דעם לייזן צו באמיאונגען זייערע אין הילף אין זיך נייטיגן
  PFAS קאנפראנטירן צו גבאמיאונ ברייטע-סטעיט אנגייענדע די פון טייל  אלס   וואסער.-טרונק זייער

  טוט  פארפעסטונג, PFAS פון ליניעס- פארנט  די אויף  זענען וועלכע קאמיוניטיס העלפן און פארפעסטונג 
  וועלכע פראיעקטן וואסער-טרונק  פאר אויסטיילונגען גרענט פריאריטיזירן ווייטער פינאנצירונג  רונדע  די

  אויך זענען פראיעקטן וואסער-מיסט געוויכטי-קריטיש פארפעסטונגען. אויפקומענדע  אדרעסירן
     גרענטס. פאר  בארעכטיגט

     
פראגראמען, און   IMGאון   WIIAדער ׳ענוויירָאנמענטַאל פַאסיליטיס קָארּפָארעישען׳ אדמיניסטרירט די 

ארבעטן נאענט אינאיינעם מיט די דעפארטמענטס פון העלט און ענווייראנמענטעלע אפהיטונג. דער  
 EFCביליאן דאלער אין וואסער אינפראסטרוקטור גרענטס דורך  1.76שאנקען איבער סטעיט האט גע

. ביז אפריל אין האוקול  גאווערנער דורך  אויסגעמאלדן דאלער מיליאן 638, אריינגערעכנט 2015זינט 
     קאמיוניטיס. 488גרענטס צו  IMGאון   WIIA 834אויסגעטיילט  EFCהיינט, האט  

     
    פאר: פינאנצירונג פאר ווענדן צו זיך אויף בארעכטיגט זענען איינהייטן רעגירונג ארטיגע

    

• WIIA  מיסט בארעכטיגטע א פון פראצענט 25 ביז  פינאנצירן  וועלן וועלכע אויסטיילונגען  גרענט-
    דאלער. מיליאן 25 ביז  קאסט, הכל סך פראיעקט׳ס ואסערו

• WIIA  שורה-אונטערשטע פון פראצענט 60 פינאנצירן  וועלן וועלכע אויסטיילונגען  גרענט  
  פארפעסטונגען אויפקומענדע אדרעסירן וועלכע פראיעקטן פאר קאסטן פראיעקט בארעכטיגטע

 שום קיין מיט (, MCL)  שטאפל פארפעסטיגונג מאקסימום באשטימטע-סטעיט  דער העכער
   באצוימונג.

• WIIA  ווערן געשאנקען וועלן פראיעקטן וואסער- טרונק אנדערע אלע   פאר אויסטיילונגען  גרענט 
 מיליאן 5 פון מאקסימום  א ביז  קאסטן  פראיעקט שורה-אונטערשטע פון פראצענט 60 ביז 

    דאלער.

• IMG אדער  וואסער- מיסט בארעכטיגטע א פון פראצענט  40  ביז  פינאנצירן וועלן אויסטיילונגען 
 מיליאן 30 ביז   סערוויסעס, מיט זיך טיילן וועלכע קאמיוניטיס פאר  פראיעקט וואסער-טרונק

    דאלער.

     
  ׳סEFCנטן מוזן אריינגעגעבן ווערן דורך גרענט אפליקאציעס און פארלאנגטע שטיצנדע דאקומע

     .9נאכמיטאג אום סעפטעמבער  5ביז  וועבזייטל
     

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-638-million-grants-water-infrastructure-improvements-across-new-york&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y8kDCl1QlxeA%2BO4vCV8oIz0WwkZpUbr0xodUcXOOquU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-img-apply&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MRM%2B5ObLo1xNXTCqisQfeqXLmLf9UDuKcl6%2FTT6mTU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fwiia-img-apply&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6MRM%2B5ObLo1xNXTCqisQfeqXLmLf9UDuKcl6%2FTT6mTU%3D&reserved=0


סעּפטיק סיסטעם ערזעצונג פראגראם אינוועסטירונגען צילט וואסער קוואליטעט און באשיצונג פון  
    פובליק געזונטהייט

  צו  פראגראם ערזעצונג  סיסטעם סעּפטיק סטעיט דער דורך פאראן איצט איז   דאלער מיליאן 30 נאך
 און פארעלטערטע  פון ערזעצונג געצילטער   דער  אין אייגנטימער יזנעסב קלענערע  און היים שטיצן

 איבער׳ן קאמיוניטיס אין גרובער-אפגאנג אוועקפירן און סיסטעמען סעּפטיק סטאנדארט -אונטער
     סטעיט.

     
דער סעּפטיק ערזעצונג פראגראם פארבעסערט וואסער קוואליטעט דורך מוטיגן און באלוינען היים 

גרובער און אומפונקציאנירנדע אדער אומפאסיגע סעּפטיק - אייגנטימער׳ס ערזעצונג פון אפגאנג
נונג.  פארזאמלונג באוואוסט צו זיין אומריין דורך סעּפטיק סיסטעם אריינרי-סיסטעמען ארום א וואסער

DEC  אוןDOH   האט באשטימט פריאריטעט געאגראפישע ערטער וואו ּפרָאּפערטי אייגנטימער זענען
- קוואל ַאקוויפער געניצט פאר טרונק-בארעכטיגט אנטיילצונעמען לויט די אנוועזנהייט פון אן איינציג

עמען, און / אדער  וואסער, באקאנטע וואסער קוואליטעט באאומרייניגט דורך פעלערדיגע סעּפטיק סיסט
וועט באזארגן   EFCדי פעאיגקייט פאר סעּפטיק סיסטעמען צו לינדערן וואסער קוואליטעט שעדיגונג. 

דייטליכע אינפארמאציע איבער וויאזוי צו באקומען די פינאנצירונג צו קאונטיס מיט אידענטיפיצירטע  
פריאריטעט געאגראפישע   אפשאצן-וועלן ווידער DOHאון  DECפריאריטעט געאגראפישע ערטער. 

    ערטער אין צוקונפטיגע רונדעס פון פינאנצירונג. 
     

ניו יארק סטעיט וועט באזארגן געלטער פאר קאונטיס אויף צוריקצוצאלן בארעכטיגטע ּפרָאּפערטי 
גרובער און סעּפטיק סיסטעמען און -אייגנטימער פאר א טייל פון די קאסטן פון ערזעצן אפגאנג 

מער ענווייראנמענטאל ווירקזאמע סיסטעמען. בארעכטיגטע ּפרָאּפערטי אייגנטימער קענען  אינסטאלירן  
דאלער. קאונטיס קענען אויך   10,000פראצענט פון בארעכטיגטע קאסטן ביז  50צוריקגעצאלט ווערן 

באשטימען פארשידענע שטאפלען אינצענטיוו צוריקצאל ראטעס פאר סעּפטיק סיסטעם פראיעקטן צו 
מיזירן פראגראם אנטיילנעמונג און פארפעסטונג רעדוקציע צילן. א ליסטע פון בארעכטיגטע  מאקסי

׳ס  EFCקאונטיס און פריאריטעט געאגראפישע ערטער אינערהאלב יענע קאונטיס איז צו באקומען אויף 
     .replacement-https://efc.ny.gov/septic וועבזייטל אויף

     
רעישען׳ פרעזידענטקע און ׳ענוויירא   רּפא  מאורין קאולמאן האט   CEOנמענטַאל פַאסיליטיס קא 
״גאווערנער האוקול פארשטייט די וויכטיגקייט פון שטיצן ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן מיט געזאגט, 

  —גרענטס אזוי ווי מוניציפאלע יוטיליטי פירמעס לייזן די אנזאמלענדע אינפראסטרוקטור פראבלעמען 
אדערניזירן פארעלטערט סיסטעמען, אדרעסירן אויפקומענדע פארפעסטונגען, אוועקפירן בלייענע  מ

רערן און איינפירן ווידערשטאנד פעאיגקייט מאסנאמען וועלכע לינדערן קלימאט ענדערונג ווירקונגען.  
ביליאן דאלער אין  2גרענט פראגראמען האבן געשפארט באקומער איבער  IMGאון   WIIAדער 

וואסער פראיעקטן זינט דעם  -וואסער און מיסט-אטענציעלע פינאנצירונג קאסטן פארבינדן מיט טרונקפ
דאנקט גאווערנער האוקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו באזארגן   EFCפראגראם׳ס איינפירן. 

נפראנטירן  מיטלען פאר אונזערע מוניציפאלע צוזאמארבעטער זיי צו העלפן קא-פינאנצירונג לייזונגס
    וויכטיגע פראיעקט אונטערוועגנס.״-אויף און באקומען קריטיש-ריינע וואסער פראבלעמען אויבן

     
נמענטַאל פַאסיליטיס   דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און ׳ענוויירא 

רעישען׳ באורד פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,  רּפא  באדייטנדע   ״מיט די סארטןקא 
אינוועסטירונגען, זעצט פאר ווייטער גאווערנער האוקול צו מאכן דאס פארבעסערן וואסער קוואליטעט א  
הויפט ציל אין קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט. די היינטיגע גרענטס וועלן באזארגן נייטיגע הילף 

ניזירן זייערע פארעלטערטע וואסער און  צו ערמעגליכן פאר מוניציפאליטעטן צו ָאּפגרעיד׳ען און מאדער 
וואסער און העלפן באשיצן איינוואוינער פון אויפקומענדע  -סּוער סיסטעמען, אפהיטן טרונק

פארפעסטונגען. אין צוגאב וועלן די פראיעקטן שאפן דזשָאבס, אונטערצוהייבן עקאנאמיעס איבער׳ן 
    סטעיט.״

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fefc.ny.gov%2Fseptic-replacement&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C6afd7f4e4f884f7e59ae08da6029bc2f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637928029625638187%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FnmhYAWcEvz4Yt63E0jMAVhYaYFTzPf1L5Orag77d0I%3D&reserved=0


     
״ ניו יארק סטעיט בלייבט  באסעט האט געזאגט, סטעיט העלט קאמיסיאנערין דר. מערי טי. 

די אינוועסטירונג וועט   וואסער. -אנטשלאסן צו טאן אלץ וואס מעגליך צו באשיצן אונזערע טרונק 
ערמעגליכן פאר ארטיגע קאמיוניטיס צו נעמען שריטן צו רעדוצירן אויסגעשטעלטקייט צו פארּפעסטונגען  

כצייטיג העלפן אפשאפן פינאנציעלע מניעות און איך דאנק גאווערנער  אין זייער וואסער סּוּפליי, און גליי
האוקול פאר׳ן פארזיכערן אז קאמיוניטיס קענען ווייטער אינוועסטירן אין וואסער אינפראסטרוקטור 

   ָאּפגרעידס.״
    

זיכערע ״ריינע און  דעפארטמענט פון סטעיט סעקרעטאר ראבערט דזשעי. ראדריגעז האט געזאגט,
וואסער איז נישט קיין לוקסוס נאר א רעכט וואס יעדע ניו יארקער איז בארעכטיגט דערצו, און  -טרונק

נייטיג פאר קאמיוניטיס. געזונטע  -טאקע דערפאר זענען אזעלכע סטעיט גרענט פראגראמען העכסט
. דורך  ג און שטייגונגזענען נייטיג אויף צום לעבן, פאר עקאנאמישע אנטוויקלונ  וואסער סיסטעמען-טרונק

פריאריטיזירן די אינוועסטירונגען, טוט גאווערנער האוקול באשיצן און פארבעסערן אונזער וואסער  
    אינפראסטרוקטור לענגאויס אונזער גרויסן סטעיט.״

     
     נאך וואסער קוואליטעט גרענטס זענען צו באקומען 
אנצירונג איז פאראן דורך דער סטעיט׳ס גאווערנער האוקול האט לעצטנס אויסגעמאלדן אז פינ

די אפליקאציע   . /https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa (CFAפאראייניגטע פינאנצירונג אפליקאציע ) 
׳טע רונדע פון דעם  18פינאנצירונג פאראן רעכנט אריין די  .2022, 29וועט זיין צו באקומען ביז יולי 

  75יאר, איז ווייניגסטנס -( גרענט פראגראם. הייWQIPוואסער קוואליטעט פארבעסערונג פראיעקט )
מיליאן דאלער צו באקומען אויף צו העלפן פארבעסערן אדער באשיצן וואסער קוואליטעט, אויפריכטן  

באהאפטנקייט אין טייכלעך, באקעמפן שעדליכע אלגישע פלאנצונגען און ָאּפגרעיד׳ען -וואסער
עקס באזונדערע פראיעקט סארטן זענען צו באקומען ז  וואסער אינפראסטרוקטור.-פארעלטערטע מיסט

- אגריקולטורעלע נָאן-וואסער באהאנדלונג פארבעסערונג, נישט- פאר פינאנצירונג, אריינגערעכנט מיסט
שטח איינקויף פאר קוואל וואסער באשיצונג, זאלץ  -ּפוינט סָארס אבעיטמענט און קאנטראל, לאנד

ערטער -יכטונג און ים דיסטריקט באשעפעניש וואויןסטָארעדזש, וואסער באהאפטנקייט אויפר
אויפריכטונג. מוניציפאליטעטן און ערד און וואסער אפהיטונג דיסטריקטן זענען בארעכטיגט זיך צו ווענדן  

ּפרָאפיט ארגאניזאציעס זענען בארעכטיגט אויסצווועלן פראיעקט -פאר אלע פראיעקט סארטן; נָאן 
מיליאן דאלער, אנגעוואנדן אין דעם סארט   10דאלער ביז  500,000פון סארטן און גרענטס, אנגעהויבן 

, וועלכס  דעצעמבער אין  געשאנקענע פון רונדע  לעצטע די  אויסגעמאלדן האט גאווערנערפראיעקט. די 
יאן דאלער צו פארבעסערן די וואסער קוואליטעט פון ּפעטשָאוג בעי דורך  מיל 7.8האט אנטהאלטן באלד 

     רעדוצירן די מאס נייטרָאדזשען וואס קומט אן אין דעם וואסער פארזאמלונג. 
     

CFA  פראגראם׳ גרענט  אינאוואציע ׳גרינער פינאנצירונג רעכנט אויך אריין דעם  (GIGP )   און
מיליאן דאלער אין גרענטס איז צו באקומען  15. ווייניגסטנס (EPG)  גרענטס פלאנירונג אינזשינערונג 

- וואסער אינפראסטרוקטור און מוניציפאלע וואסער און ענערגיע-צו שטיצן גרינע שטורעם  GIGPדורך 
גרינע אינפראסטרוקטור פירונגען העלפן באקעמפן נערווארג פארפעסטונג   יגע פראיעקטן.פארעדש

מיליאן דאלער איז צוגעשטעלט געווארן פאר דער רונדע   3ביז  וואסער אפלויף.-דורך רעדוצירן שטורעם
דאלער זענען צו באקומען פאר מוניציפאליטעטן צו העלפן  100,000. גרענטס פון ביז EPGפון 

נצירן אן אינזשינערונג באריכט פאר אנהייבן פלאנירן, כדי צו קענען זיין בעסער פארגעגרייט צו זוכן פינא
    וואסער, סּוער און וואסער קוואליטעט פראיעקטן.-פינאנצירונג זיי צו העלפן אויספירן זייערע מיסט

     
     ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו וואסער קוואליטעט

ניו יארק האלטן אן ווייטער העכערן אינוועסטירונגען אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן.  
אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האוקול, גיבט דער איינגעפירטער בודזשעט ערלויבעניש פאר  

ביליאן דאלער פאר דעם היסטארישן ׳ריינע וואסער, ריינע   4.2״כ ביליאן דאלער, פאר א סה 1.2נאך 
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לופט, און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאלע בָאנד׳ געזעץ. די היסטארישע איניציאטיוו, צו ווערן 
אויפגענומען דורך וויילער שפעטער דאס יאר, וועט ָאּפדעיט׳ען פארעלטערטע וואסער אינפראסטרוקטור 

ענדערנדע עמיסיעס;  -קוואליטעט; רעדוצירן לופט פארפעסטונג און נידערן קלימאט און באשיצן וואסער
פעאיגקייט קעגן -ערטער; פארשטערקערן קאמיוניטיס ווידערשטאנד -אויפריכטן באשעפעניש וואוין

לופטיגע ערטער און ארטיגע פַארמס; און פארזיכערן -שווערע שטורעמעס און פלייצונגען; אפהיטן אפן
מיטלען -פראצענט, פון הילפס 40פראצענט, מיט א ציל פון  35דורך אינוועסטירן לכל הפחות   גלייכקייט

    אין קאמיוניטיס אין שוואכערע אומשטענדן.
     

 געזעץ,  בָאנד׳ ענווייראנמענטאל  דזשָאבס גרינע און לופט,  ריינע וואסער,  ׳ריינע  דעם  צו צוגאב אין
  צו  פָאנד  באשיצונג  ענווייראנמענטאלע דאלערדיגע  יאןמיל 400 רעקארד  א  בודזשעט דער אנטהאלט 

  צו מיטלען אגריקולטורעלע  פארבעסערן באמיאונגען, צופאסונג  און לינדערונג  ענדערונג  קלימאט שטיצן
  קאנסערוואציע פירן ווייטער קוועלער,  וואסער אונזערע באשיצן אגריקולטור, שטאנדהאפטיגע שטיצן

  אויך אנטהאלט בודזשעט דער  יארקער. ניו פאר מעגליכקייטן ויילונגספארו  צושטעלן און  באמיאונגען,
  סך סטעיט׳ס דעם   ברענגנדיג פינאנצירונג, אינפראסטרוקטור וואסער ריינע אין  דאלער מיליאן 500 נאך
     .2017 זינט דאלער ביליאן 4.5 צו אינוועסטירונג וואסער ריינע הכל

     
אפשיידן נויטיגט -ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן וועט געמוטיגט זיך צו באטייליגן אין ריינע וואסער

     זיך אין אן סורוועי 
EFC ( מוטיגט מוניציפאליטעטן זיך צו באטייליגן אין דעם ענווייראנמענטאלע באשיצונג אגענטורEPA )

.  1אנגעהויבן אין ניו יארק אום מערץ  אפשיידן געברויכן אנקעטע, וועלכע האט זיך -ריינע וואסער 
וויכטיג, וויבאלד עס קען אפעקטירן וויפיל פעדעראלע ריינע וואסער סטעיט -אנטיילנעמען איז קריטיש

ריוואלווינג פאנד פינאנצירונג וועט ווערן צוגעטיילט צו ניו יארק סטעיט צו פינאנצירן צוקונפטיגע ריינע  
מוניציפאליטעטן ווערן געבעטן גרייט מאכן דאקומענטן איבער  וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן.  

אויף  .EPAוואסער אינפראסטרוקטור געברויכן אויף אריינצוגעבן צו -זייער קאמיוניטי׳ס מיסט
    .דאמיטלען ארויסצוהעלפן מיט אריינגעבן, באזוכט -אריינצוגעבן דאקומענטן און פאר הילפס

    
״די היינטיגע אויסמעלדונג וועט העלפן  מיטגליד סטיוו ענגלברייט האט געזאגט,-אסעמבלי 

וואסער, אין צוגאב צו ריזיגע -טרונקפארזיכערן אז לאנג איילענדער האבן צוטריט צו ריינע, זיכערע 
אינוועסטירונגען אין סופאלק׳ס סעּפטיק פראגראם. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט  

און איך קוק ארויס מיט חשק פארצוזעצן ווייטער די ארבעט צו דערגרייכן ענווייראנמענטאלע געווינסן 
    ״פאר ניו יארק.

    
״אלס אן אינזל, איז אונזער וואסער אונזער   ,וטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגטסופאלק קאונטי עקזעקי

טייערסטע אוצר, און מיר מוזן טון אלץ וואס מעגליך כדי עס צו באשיצן. איך וויל דאנקען גאווערנער  
וויכטיגע וואסער  -האוקול פאר איר אנגייענדע אנטשלאסנקייט צו אינוועסטירן אין קריטיש

ר. דער סטעיט׳ס באמיאונגען, אינאיינעם מיט אונזערע ארבעט ביי דער קאונטי, וועט  אינפראסטרוקטו
  פארזיכערן אפגעהיטענע, געזונטע וואסער אויף פילע דורות אינ׳ם צוקונפט.״

    
נמענט׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר עדריענע עספאסיטא האט   ׳סיטיזענס קאמפיין פאר דע ענוויירא 

ועלכע לאנג איילענדער צי זיי שטיצן ריינע וואסער און איר וועט באקומען א  ״פרעגט ביי סיי וגעזאגט, 
הילכיגע יא. לאנג איילענד נייטיגט זיך אין ריינע וואסער! פארבעסערן און אפדעיט׳ען באהאנדלונג פון  

וואסער סיסטעמען זענען א פליכט אויף צו מאכן לאנג איילענד  -וואסער און טרונק-אונזערע מיסט
אפטיג און צו באשיצן פובליק געזונטהייט. דער קאמף צו באשיצן און אויפריכטן אונזערע  שטאנדה

אינזל׳ס וואסער קוואליטעט איז אין פולן קראפט און פינאנצירונג איז דראסטיש נייטיג פאר אונז צו  
יגקייט געווינען דעם קאמף. מיר זענען באגייסטערט אז גאווערנער האוקול פארשטייט די קריטישע וויכט
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פון סטעיט הילף. די סטעיט פינאנצירונג וועט אונז העלפן מאכן פארשריטן אין דעם קאמף קעגן 
     פארפעסטונג און העלפן מאכן לאנג איילענד׳ס וואסערן ריין און אפגעהיטן.״

    
ליסי ראטגעבער קעווין מעקדאנעלד האט געזאגט,  נסערווַאנסי׳ לאנג איילענד ּפא    ״די די ׳נאטור קא 
׳נאטור קָאנסערווַאנסי׳ אפלאדירט גאווערנער קעטי האוקול פאר איר טריישאפט צו ברענגען ריינע  
-וואסער און געזונט ביעטשעס און בעיס צוריק צו לאנג איילענד. אונזערע ארטיגע וואסער און מיסט

שען וואסער אינפראסטרוקטור איז נישט גענוג צוגעפאסט פאר היינטיגע געברויכן. נייטרָאדז 
פארפעסטונג פון טראדיציאנעלע סעּפטיק סיסטעמען דראעט אונזער געזונט, עקאנאמיע און  

לעבנסשטייגער. מיר דארפן ווייטערדיגע אינוועסטירונג אויף אויפצוריכטן ריינע וואסער אויף לאנג  
ערנער און  איילענד, און מיר זענען באגייסטערט אז היינט וועט פינאנצירונג צוגעטיילט דורך דער גאוו

לעגיסלאטור אין דעם סטעיט בודזשעט געניצט ווערן אויף צו ערזעצן פארפעסטנדע סעּפטיק סיסטעמען 
    מיט ריינע וואסער טעכנאלאגיע.״

    
בליו. סזאבא   סופאלק קאונטי וואסער אויטאריטעט הויפט עקזעקיוטיוו באאמטער דזשעפרי דא 

צאלער , דאנקען מיר גאווערנער האוקול פאר׳ן גרייט -ראטע  SCWA״אין נאמען פון האט געזאגט, 
וויכטיגע פינאנצירונג פאר וואסער פארזארגער לענגאויס ניו יארק סטעיט. די סופאלק  -מאכן די קריטיש

אקטיוו באשטימט צענדליגע מיליאנען דאלארען צו אדרעסירן  - קאונטי וואסער אויטאריטעט האט פרא 
דורך ארומנעמיגע טעסט׳ען און די אנטוויקלונג פון המצאה׳דיגע   אויפקומענדע פארפעסטונגען

באהאנדלונג טעכנאלאגיעס, אבער מיר האבן נאך א ווייטן וועג צו גיין. די סארט סטעיט פינאנצירונג טוט  
צאלער און גלייכצייטיג זיכער מאכן אז די איינוואוינער פון - איינהאלטן קאסטן פאר אונזערע ראטע

   וואסער.״-קוואליטעט טרונק-האבן צוטריט צו הויכע סופאלק קאונטי
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